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Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling | ht 19 

Projektpresentationer  

Ett av de avslutande momenten i projektkursen är att ni muntligt och visuellt ska presentera 

era projekt den 8 januari kl. 13-16 i Norrland I och II. Bjud gärna in vänner samt personer ni 

samarbetat eller haft kontakt med som ni tycker bör känna till ert projekt! Andra som 

kommer vara närvarande vid detta tillfälle är era kursare, vi i kursledningen, samt några 

kollegor från CEMUS. Presentationerna kommer att ske i halvklass enligt ett schema som ni 

får via mejl på morgonen den 8/1. Vi ser fram emot en trevlig och intressant eftermiddag 

med er!  

Instruktioner för presentationerna  

Varje grupp har 20 min till sitt förfogande. Av dessa 20 min ska ca 10 min ägnas åt 

presentation av ert projekt och 10 min ägnas åt någon form av interaktion med åhörarna. Ni 

måste även se till att det finns utrymme för frågor, både från mentorsgrupp och övriga 

åhörare. Mentorsgruppen kommer att ha förberett frågor till er presentation utifrån 

läsningen av er projektrapport som lämnas in på förmiddagen innan presentationerna1. 

Interaktionen ska dock inte enbart bestå i att ni öppnar upp för frågor, utan ska också 

användas på ett sätt som göra att alla åhörare på något sätt blir aktiva. Tanken är att ni ska 

väcka intresse och delaktighet hos publiken. Det kan med fördel göras som en del i 

presentationen, det behöver alltså inte ligga efter era 10 presentationsminuter i schemat. 

Eftersom presentationerna riktar sig även till åhörare utanför kursen, bör ni förbereda en 

presentation som är intressant och förståelig även för en publik som inte känner till 

kursinnehållet och projektprocessen.  

När ni förbereder er presentation ska ni ta hjälp av de lärdomar ni tog med er från 

föreläsningen med Åsa Ottenäs på Agera kommunikation. Om ni vill använda PowerPoint 

eller liknande, skicka presentationen till kursledningen inför tillfället eller ta med den på ett 

USB. 

Nedan följer exempel på frågor ni kan utgå ifrån i er presentation. Ni väljer här fritt utifrån 

vad som passar ert projekt, men ett krav är att ni behöver inkludera ett resonemang kring 

fråga 1.  

1. Vad har ni gjort i ert projekt och varför? Motivera och beskriv bakgrunden till ert 

projekt och de val ni gjort i ert arbete, både utifrån kursmaterial (föreläsningar och 

litteratur) och design-metodiken (framförallt kopplat till fältarbetet). 

                                                           
1 Även vid detta tillfälle kommer alltså ’’mentorsgrupper’’ tillämpas. Kursledningen kommer på morgonen den 
8 januari, efter att projektrapporterna lämnats in kl.9.00, maila ut en kort instruktion angående läsningen av 
projektrapporterna till alla mentorsgrupper.  
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2. Vilken sorts hållbarhet främjar ert projekt? På vilket sätt skulle ni säga att ert 

projektarbete är ett projekt inom hållbar utveckling?  

3. Hur väl lyckades ni med det ni ville uppnå? Bidrar ert projekt till att uppnå det syfte ni 

formulerat? 

4. Hur skulle ni utvärdera er strategi (det sätt ni arbetat på) för att nå ert mål? Vilka 

styrkor och svagheter finns det i att arbeta på det sätt ni gjorde? 

5. Vad har ni lärt er genom att arbeta med det här projektet? Vilka lärdomar tar ni med 

er in i kommande studier/arbete/engagemang för hållbarhet? 

6. Gör en framtidsspaning: Hur ser ni på framtiden för ert projekt? Kommer det/har det 

genererat ’’ringar på vattnet’’? Hur ser ni på den hållbara utvecklingen inom det 

område ni arbetat med?  
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